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ÚVOD 
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 

Nároky na energeticky úsporné stavění jsou v podmínkách České republiky součástí širší 

potřeby modernizace odvětví stavebnictví, které se v horizontu roku 2020 bude muset 

v zájmu zachování své konkurenceschopnosti vyrovnat i s dalšími úkoly, jako například 

s růstem produktivity a kvality práce, se zvýšením kvality řízení, organizační restrukturalizací, 

růstem kapitálové vybavenosti, osvojením si moderních technologií a užitím materiálů, apod. 

Z tohoto důvodu jsou i nároky na specifické formy a zaměření vzdělávání pracovníků v tomto 

odvětví v souvislosti se zajišťováním energeticky úsporné výstavby jen dílčím aspektem 

potřeby růstu kvalifikačního profilu českého stavebnictví. 

 

Výchova a vzdělávání pracovníků ve stavebnictví 

v České republice musí respektovat specifické rysy 

struktury a tradic české vzdělávací soustavy, pro 

niž je typická orientace na vysokou 

„produkci“ pracovníků se středoškolským vzdělá-

ním, do něhož je zahrnováno i učňovské školství. 

Díky tomu je již současná úroveň vzdělanostní 

struktury pracovníků ve stavebnictví v České 

republice z formálního hlediska relativně vysoká. 

Vzdělanostní struktura ovšem nic nevypovídá 

o vlastní úrovni kvalifikace pracovníků, tím méně  

o jejich dovednostech, nutných pro řešení nových 

úkolů. Nároky na růst kvalifikace pracovníků musí 

být v českém stavebnictví řešeny v podmínkách 

klesající zaměstnanosti v odvětví. Demografický 

vývoj signalizuje (v horizontu roku 2020) stagnaci 

celkového objemu pracovních sil v národním 

hospodářství a je také příčinou nižší početnosti 

věkových skupin nastupujících do škol, resp. 

prvního zaměstnání. 

 

Předpokládaný vývoj oboru stavebnictví 

České stavebnictví bude moderním odvětvím ekonomické struktury České republiky, se stabilním 

podílem cca. 6 % na HDP státu, který bude zajišťován výhradně dynamickým růstem produktivity práce, 

a se schopností plně dostát závazkům, které pro Českou republiku vyplývají ze směrnice EPBD II, tedy 

ke snížení energetické spotřeby budov při ekonomicky přijatelných investičních nákladech. Důraz na 

principy energeticky úsporného stavění si vyžádá ve stavebních podnicích kontinuální přípravu a 

zavádění všech druhů inovací: technických, technologických, organizačních i obchodních, a v této 

souvislosti bude klást mimořádné nároky jak na růst kvality řízení na úrovni jednotlivých firem, tak na 

růst účinnosti regulačního prostředí a koncepční koordinace ze strany veřejné správy.  

Vývoj struktury stavebnictví bude směřovat ke snížení fragmentace trhu. Dojde k posílení pozice velkých 

komplexních firem a středních specializovaných firem. Zároveň bude částečně „vyčištěn“ trh, tj. některé 

finančně, personálně a technologicky slabší podnikatelské subjekty zaniknou. Dojde též k rozvoji vývozu 

stavebních prací nebo i k vývozu kapitálu (a vytváření filiálek na nových trzích). Růst produktivity práce 

bude doprovázen snižováním nákladů, a to nejen při provádění staveb, ale i u budoucího provozu 

budovaných staveb.  

V souladu s cíli Evropské unie, týkajících se úspor energií a environmentální politiky, budou také 

podporovány materiálově méně náročné a energeticky efektivnější stavby. Zvýší se podíl energetických 

staveb (výstavba elektráren a zařízení na výrobu tepla využívající obnovitelné zdroje energie, rozvoj 

přenosové soustavy, výstavba zásobníků plynu a energovodů) a staveb technické infrastruktury 

(vodohospodářské stavby, zdroje a rozvody pitné vody, čištění odpadních vod, zařízení pro využití 
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druhotných surovin, skládky odpadů). Významně se zvýší rovněž rozsah udržovacích prací a změn 

dokončených staveb, což vytvoří šanci zejména pro menší firmy v oboru. V souvislosti se změnou 

struktury poptávky se masivně prosadí nové progresivní materiály a stavební prvky, podporované 

využitím moderních technologií. Dojde k zefektivnění stavební výroby a změně manažerských přístupů 

směrem ke konceptu „štíhlého stavebnictví“. Zvýší se míra využívání informačních a komunikačních 

technologií v oboru.  

Zavádění nových technologií a přístupů si vyžádá zvýšení kvalifikace pracovníků stavebních firem (od 

dělníků po vrcholové manažery). Vzdělávací procesy se stanou jednou z významných aktivit stavebních 

firem, které se v budoucnu budou více zapojovat zejména do přípravy pracovníků dělnických 

a řemeslných profesí. Při zajišťování růstu kvalifikace pracovníků bude sehrávat klíčovou úlohu systém 

dalšího vzdělávání dospělých, jehož rozvoj bude účinně podpořen ze strany státních orgánů, a který 

se bude opírat o úzkou spolupráci vzdělávacích institucí s profesními svazy. Využity budou rovněž 

znalosti nevládních neziskových vzdělávacích institucí.  

V této souvislosti bude plně využit systém Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. 

Realizovaná opatření pro změnu rozsahu a obsahu požadavků na znalosti a dovednosti jednotlivých 

aktérů výstavby naváží na předchozí dynamicky se vyvíjející proces změn českého stavebnictví. Proto 

budou realizované programy maximálně využívat již existující nástroje a vhodně je pro stanovené cíle 

modifikovat a doplňovat. Motivace zájmu o vzdělávání ve stavebnictví se bude opírat jednak o požadavek 

systémového řízení kvality staveb (jako podmínka veřejné podpory) a jednak o veřejnou prezentaci 

inovativních a úsporných technologií, jako nástroje získání zájmu investorů. 
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I. Strategická část  
sektorové dohody 

Vizí Sektorové dohody pro stavebnictví je zkvalitnění procesů na stavbách a to takovým způsobem, aby 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie byly kvalitně realizovány a zároveň byly naplněny požadavky 

vycházející z evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU. K této společné vizi chtějí aktéři sektorové dohody 

dojít prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů v konkrétních oborech, kterých se požadavky plynoucí 

z uvedené směrnice na nízkoenergetické stavby týkají, a vytvořením přehledu lidských a materiálových 

zdrojů v oblasti energeticky úsporných staveb. 

 

Aktéři sektorové dohody předpokládají, že zařazení požadavků vyplývající z evropské směrnice do 

vzdělávacích programů přinese dostatečně kvalifikované pracovníky pro stavbu nízkoenergetických 

budov. Toho bude dosaženo aktualizací kompetencí pozic příslušných jednotek práce a profesních 

kvalifikací, vytvořením vzdělávacího programu pro vybrané profese a natavením dalšího vzdělávání pro 

jednotlivé sledované pozice. 

 

Přenos směrnice EPBD II 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady a z ní plynoucí požadavky na 

výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie generují potřebu zkvalitnění procesů na stavbách 

takovým způsobem, aby budovy s téměř nulovou spotřebou energie byly kvalitně realizovány a byly tak 

naplněny požadavky směrnice a z ní vycházejících národních právních předpisů. 

 

Sektorová dohoda není právně vymahatelná, ale vytváří organizační, morální a etický rámec pro všechny 

účastníky. Umožňuje konkretizovat jednotlivé záměry, definovat reálné cíle a výstupy nezbytné pro 

úspěšné splnění záměru.  

 

 

 Cíle SD: 

 

1. cíl Rozvoj lidských zdrojů v řemeslných oborech dotčených požadavky na energetickou 

náročnost budov 

 

2. cíl  Vytvoření přehledu lidských a materiálových zdrojů v oblasti energeticky úsporných 

staveb 

 

3. cíl Podpora a propagace stavebních oborů   
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II. Realizační část  
sektorové dohody 
 

Pro řešení problematiky v oblasti RLZ pro předmětnou oblast a pro dosažení cílů uvedených v I. části 

sektorové dohody jsou vytyčena následující opatření. 

 

Opatření sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 
 

 
 

1. cíl Rozvoj lidských zdrojů v řemeslných oborech dotčených požadavky na energetickou 

náročnost budov 

Zajistit dostatečný počet vybraných řemeslných profesí na stavbách nutných k realizaci závazků, které 

vyplývají ze směrnice EPBD II, tedy ke snížení energetické spotřeby budov při ekonomicky přijatelných 

investičních nákladech, znamená aktualizovat popis jednotlivých řemeslných profesí a požadavků na 

jejich znalosti a dovednosti v rámci aktualizace Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. 

Proto je nutné upravit podmínky rozvoje odborného školství i podmínky pro uznávání profesních 

kvalifikací, nastavit obsah potřebný pro rekvalifikační programy pro nedostatkové profese a definovat 

potřebu rozsahu doplnění stávajícího vzdělání a dovedností u praktikujících řemeslníků. 

 

Opatření: 

1.1 Vytvoření vzorového programu kurzů pro řemeslníky se zaměřením na nové nároky vyplývající z 

požadavků na energetickou náročnost budov 

1.2 Vytvoření dalšího vzdělávání pro jednotlivé sledované profese  

1.3 Revize jednotek práce v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II (NSP) 

1.4 Revize profesních kvalifikací v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II (NSK) 

1.5 Vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů pro stavební dozor, technický dozor stavebníka 

a autorský dozor 

 

 

2. cíl Vytvoření přehledu lidských a materiálových zdrojů v oblasti energeticky úsporných 

staveb 
K dosažení tohoto cíle potřeba vytvořit potřebný systém specializované náplně dalšího vzdělávání 

jednotlivých řemesel a jeho aktivní uplatnění v praxi, dále zavést systém veřejně přístupné evidence 

certifikátů řemeslníků – absolventů takto nastavených kurzů. Vedle toho bude vytvořen systém 

hodnocení kvality udělováním známky kvality pro jednotlivé výrobky a technologie a dopracován systém 

prezentace těchto hodnocení pro urychlení procesu inovací a uplatňování nových výrobků a technologií 

i mezi řemeslné profese. 

 

Opatření: 

2.1 Vytvoření databáze všech pracovníků v řemeslných profesích s evidencí jejich absolvovaných 

školení 

2.2 Využití systémů hodnocení kvality výrobků a technologií pro energeticky úspornou výstavbu  

a zpřístupnění jejich výsledků pro řemeslné profese 
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3. cíl Podpora a propagace stavebních oborů 

V rámci tohoto cíle bude zajištěna spolupráce škol s firmami, které zaměstnávají jejich absolventy. 

Odborníci z praxe budou zapojeni do školních vzdělávacích programů. Nastavena bude rovněž 

spolupráce se sociálními partnery. Dále je nutné realizovat daňové stimulace zaměstnavatelů v 

souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy, stipendia a smlouvy s budoucím zaměstnavatelem, 

a zapojit kraje do spolupráce škol a zaměstnavatelů. Zástupci zaměstnavatelů se budou také podílet na 

hodnocení školních vzdělávacích programů. 

 

Opatření: 

3.1 Realizace vzorové výstavby jako trvalé, aktuálně doplňované výstavy prezentující vhodná 

technická řešení, výrobky a technologie s možností nácviku jejich použití 

3.2 Zvyšování zájmu mladých lidí o vstup do oboru stavebnictví 
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III. Operativní část  
sektorové dohody 
 

Akční plán Sektorové dohody pro stavebnictví rozpracovává opatření uvedená v realizační části 

a stanovuje konkrétní akce a jejich indikátory k realizaci těchto opatření. 

 

Číslo 
akce 

Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor Termín plnění 

1.1 Vytvoření vzorového programu kurzů pro řemeslníky se zaměřením na nové nároky vyplývající 

z požadavků na energetickou náročnost budov 

1.1.1 Výběr tématu pro tvorbu pilotního kurzu 
Nadace ABF - Česká 
stavební akademie, 
Institut vzdělávání SPS 

Pilotní kurz a 
jeho ověření 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.1.2 
Zpracování osnov a výukového materiálu 
pro pilotní kurz 

Nadace ABF - Česká 
stavební akademie, 
Institut vzdělávání SPS 

Pilotní kurz a 
jeho ověření 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.1.3 Realizace pilotního kurzu formou výuky 
Nadace ABF - Česká 
stavební akademie, 
Institut vzdělávání SPS 

Pilotní kurz a 
jeho ověření 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.1.4 
Sběr zpětnovazebných zkušeností 
z realizace pilotního kurzu 

Nadace ABF - Česká 
stavební akademie, 
Institut vzdělávání SPS 

Pilotní kurz a 
jeho ověření 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.1.5 
Revize a podoby pilotního kurzu, 
implementace zkušeností 

Nadace ABF - Česká 
stavební akademie, 
Institut vzdělávání SPS 

Pilotní kurz a 
jeho ověření 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.2 Vytvoření dalšího vzdělávání pro jednotlivé sledované profese 

1.2.1 
Průběžný a kontinuální výběr výukových 
témat pro jednotlivé profese 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Rozsáhlý 
systém kurzů 
DV 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.2.2 
Průběžné a kontinuální zpracovávání 
osnov a výukových materiálů pro 
jednotlivé profese 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Rozsáhlý 
systém kurzů 
DV 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.2.3 
Průběžná a kontinuální realizace 
jednotlivých kurzů pro jednotlivé profese 
formou výuky 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Rozsáhlý 
systém kurzů 
DV 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.2.4 
Průběžný a kontinuální sběr 
zpětnovazebních zkušeností z realizace 
jednotlivých kurzů 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Rozsáhlý 
systém kurzů 
DV 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.2.5 

Průběžná a kontinuální revize podoby 
jednotlivých kurzů a implementace 
zkušeností a změn přicházející v čase 
(nové postupy, nové technologie, nová 

legislativa, atd.) 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Rozsáhlý 
systém kurzů 
DV 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

1.3 Revize jednotek práce v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II (NSP)  

1.3.1 Výběr relevantních jednotek práce MPSV / FDV (odbor NSP) 
Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících JP 

Do konce roku 2015 

1.3.2 
Revidování relevantních, příp. tvorba 
nových jednotek práce 

MPSV / FDV (odbor NSP) 
Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících JP 

Na programu 
vyjednávání s FDV 

1.3.3 
Zohledňování revizí JP ve výukových 
kurzech 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících JP 

Na programu 
vyjednávání s FDV 
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Číslo 
akce 

Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor Termín plnění 

1.4 Revize profesních kvalifikací v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II (NSK) 

1.4.1 Výběr relevantních profesních kvalifikací 
MŠMT / NÚV, SR pro 
stavebnictví 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících PK 

Do konce roku 2015 

1.4.2 
Revidování relevantních, příp. tvorba 
nových profesních kvalifikací 

MŠMT / NÚV, SR pro 
stavebnictví 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících PK 

Na programu 
vyjednávání s NÚV 

1.4.3 
Zohledňování revizí PK ve výukových 
kurzech 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících PK 

Na programu 
vyjednávání s NÚV 

1.5 Vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů pro stavební dozor, technický dozor stavebníka a 
autorský dozor   

1.5.1 
Tvorba KS a HS pro stavební dozor, 
technický dozor stavebníka a autorský 
dozor 

MŠMT / NÚV, SR pro 
stavebnictví 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících KS a HS 

Na programu 
vyjednávání s NÚV 

1.5.2 
Zohledňování nově vytvořených KS a HS 
ve výukových kurzech 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS, ČKAIT 

Aktuální podoba 
a obsah souvi-
sejících KS a HS 

Na programu 
vyjednávání s NÚV 

2.1 Vytvoření databáze všech pracovníků v řemeslných profesích s evidencí jejich absolvovaných školení 

2.1.1 Vytipování relevantních řemeslných profesí 
Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních pracovníků 

Do konce roku 2015 

2.1.2 
Tvorba a udržování softwaru předmětné 
databáze 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních pracovníků 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.1.3 
Plnění databáze daty obsahujícími 
informace o relevantních pracovnících a 

jejich absolvovaných kurzech 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 

vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-

ních pracovníků 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.1.4 
Zpřístupnění předmětné databáze široké 
veřejnosti 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních pracovníků 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.1.5 
Trvalá a kontinuální aktualizace 
předmětné databáze 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních pracovníků 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 
2.2 Využití systémů hodnocení kvality výrobků a technologií pro energeticky úspornou výstavbu a 
zpřístupnění jejich výsledků pro řemeslné profese 

2.2.1 

Přizpůsobení jádra již existujícího 
všeobecného systému hodnocení kvality 
výrobků a technologií s přihlédnutím 
k specifiku energeticky úsporné výstavby 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních materiálů a 
technologií 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.2.2 
Tvorba a udržování softwaru předmětného 
systému 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních materiálů a 
technologií 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.2.3 
Plnění databáze systému daty o 
vyhodnocených kvalitách výrobků a 
technologií 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních materiálů a 
technologií 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.2.4 
Zpřístupnění vyhodnocených kvalit 
výrobků a technologií formou databáze 
široké veřejnosti 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních materiálů a 
technologií 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

2.2.5 
Trvalá a kontinuální aktualizace 
předmětného systému 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Rozsáhlá data-
báze relevant-
ních materiálů a 
technologií 

2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

3.1 Realizace vzorové výstavby jako trvalé, aktuálně doplňované výstavy prezentující vhodná technická 
řešení, výrobky a technologie s možností nácviku jejich použití 

3.1.1 
Výběr lokality pro realizaci vzorové výs-
tavby, např. v areálu odb. školy nebo 
v rámci probíhající výstavby stavební spol. 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Vzorová stavba 
2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 
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Číslo 
akce 

Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor Termín plnění 

3.1.2 

Vzorová výstavba jako taková respektive 
umožnění návštěv na stavbách a 
v budovách s téměř nulovou spotřebou 
energie 

Nadace ABF - Česká sta-
vební akademie, Institut 
vzdělávání SPS 

Vzorová stavba 
2014 – 2020 
s podporou 

strukturálních fondů 

3.2 Zvyšování zájmu mladých lidí o vstup do oboru stavebnictví 

3.2.1 
Společenská setkání u příležitosti zahájení 
stavební sezóny 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 
ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 
popularizace 

oboru 
Do konce roku 2015 

3.2.2 
Realizace akcí typu „dny otevřených 
dveří“ na stavbách 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 
ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 
popularizace 

oboru 
Do konce roku 2015 

3.2.3 
Realizace akcí typu „dny otevřených 

dveří“ ve školách 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 

ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 

popularizace 
oboru 

Do konce roku 2015 

3.2.4 
Realizace akcí typu „dny otevřených 
dveří“ v projektových kancelářích 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 
ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 
popularizace 

oboru 
Do konce roku 2015 

3.2.5 
Využití již existující akce „DSA – dny 
stavitelství a architektury“ 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 
ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 
popularizace 

oboru 
Do konce roku 2015 

3.2.6 
Trvalá propagace oboru na stavebních a 
oborově příbuzných veletrzích a výstavách 

SPS v ČR, ČKAIT, Nadace 
ABF, SIA ČR, OS Stavba 
ČR, MPO 

Systém 
popularizace 

oboru 
Do konce roku 2015 
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Seznam zkratek 

AOs autorizovaná/é osoba/y 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

ČR Česká republika 

DV další vzdělávání 

EPBD II evropská směrnice (Energy Performance of Buildings Directive) 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FDV Fond dalšího vzdělávání 

HK ČR Hospodářská komora České republiky 

HS hodnoticí standard  

JP jednotka práce 

KS kvalifikační standard 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ND Národní dohoda 

NSK Národní soustava kvalifikací 

NSP Národní soustava povolání 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

OS odborový svaz 

PK profesní kvalifikace 

Q čtvrtletí 

RLZ rozvoj lidských zdrojů 

RVP rámcový vzdělávací program 

SD sektorová dohoda 

SOŠ střední odborná škola 

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SPS ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

SR sektorová rada 

SŠ střední škola 

ŠVP školní vzdělávací program 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

VŠ vysoká škola 

ZŠ základní škola 


